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Contact en meer informatie
Playing for Success Almere

Cultuur
Playing for Success

Cultuuroverdracht is van groot belang voor 
ieders betrokkenheid bij de samenleving. 
Wie kennis neemt van kunst, cultuur en 
media, en daar bewust en actief mee  
bezig is, doet mee aan de samenleving.  
Zo ontwikkel je begrip voor andere 
normen, waarden en culturen. Door middel 
van een actief en betekenisvol programma 
in de KAF en Almere Centrum stimuleert 
PfS cultuureducatie. 

Stadshart
Playing for Success

Bij Playing for Success stadshart leren 
kinderen op een veilige manier kennis maken 
met het prachtige centrum van Almere. In 
een niet schoolse omgeving gaan wij aan de 
slag met burgerschap & zelfredzaamheid en 
de ontwikkeling op het gebied van sociale 
& culturele vaardigheden. De kinderen 
worden gemotiveerd om samen te werken 
en creatief na te denken. Tijdens Playing for 
Success stadshart maken wij gebruik van 
verschillende WoW locaties. We gebruiken 
het stadhuis, de bibliotheek, De voetnoot en 
nog veel meer toffe plekken! De leerlingen 
gaan onder toezicht maar in een vrije situatie 
de stad in met een duidelijke opdracht.

Almere  
City FC
Playing for Success

Kinderen leren, willen zich ontwikkelen en 
zijn nieuwsgierig. Soms zijn er omstan- 
digheden dat het even wat minder gaat,  
dat het zelfvertrouwen even weg is.  
Playing for Success biedt een programma 
van 10 weken om kinderen in een niet 
schoolse omgeving hun zelfvertrouwen 
en daarmee hun nieuwsgierigheid terug 
te laten vinden. De kinderen leren in het 
Almere City FC stadion rekenen, taal en ICT 
op een actieve en betekenisvolle manier. 

Groen en 
Gezond
Playing for Success

Steeds meer onderzoeken onderstrepen de 
positieve invloed van natuur op de gezond-
heid. Helaas is de afstand tussen mens en 
natuur, vooral door verstedelijking, nog nooit 
zo groot geweest als nu. Playing for Success 
Almere wil deze afstand verkleinen door deze 
jongeren vaker in contact te brengen met de 
natuur, zodat zij zelf ervaren welk effect dit 
heeft op hun gezondheid. De kinderen leren 
buiten het klaslokaal, in de echte wereld. Zo 
gaan zij buiten koken op open vuur, oriënte-
ren zich op Nederland waarbij zij een kompas 
leren gebruiken, gaan zij sporen zoeken, in-
secten- en waterdiertjes onderzoeken, maken 
vogelhuisjes en nog veel meer. Dit doen wij 
op de locatie van Stichting Stad en Natuur.

 

300dpi geschikt voor drukwerk 

Dagen:

Lesweken:

Aanmelden kan via de docent en/of intern begeleider. 

• Voor kinderen van de Prisma- en  
ASG scholen is deelname kosteloos.

Groen&Gezond
Maandag, 15.30 uur - 17.30 uur

Cultuur
Woensdag, 14.30 uur - 16.30 uur

Stadshart
Woensdag, 14.30 uur - 16.30 uur (speciaal voor groep 7 & 8)

Almere City FC
Donderdag, 15.30 uur - 17.30 uur

Periode 1 week 38 t/m week 50

Periode 2 week 2 t/m week 13

Periode 3 week 15 t/m week 27

Kan uw kind wat extra 
zelfvertrouwen gebruiken?

Voor vragen kan je contact  
opnemen met Levy Mensink:  

06 10 38 80 83 of  
l.mensink@playingforsuccess.nl

Playing for Success neemt leerlingen 
mee naar een uitdagende en 

inspirerende plek buiten school, 
waar ze zoveel mogelijk positieve 

leerervaringen opdoen: 

De leeromgeving van:
• Almere City FC

• Stad&Natuur op stadslandgoed  
de Kemphaan

• Stadshart / De Nieuwe Bibliotheek

• Kunstlinie

Hier werken de leerlingen samen met 
andere leerlingen aan opdrachten 
op het gebied van taal, rekenen en 

computervaardigheden. Zo berekenen 
leerlingen de capaciteit van het 

stadion, gaan ze aan de hand van 
een recept koken op een open vuur 

en zijn ze echte artiesten in hun eigen 
vlog in het theater. Want als kinderen 
ontdekken dat ze wél kunnen leren en 

dat leren zinvol en betekenisvol is,  
dan krijgen ze er zin in én ontdekken 

dat leren ook nog leuk is! 

Actief en  
betekenisvol leren


